
Presentaties – 6x7 minuten

- Innax (Martijn Geurts): ‘verduurzamen utiliteitsbouw’

- Enerpro (Eric van Doorn): ‘verduurzamen woningbouw’

- Adams Adviesbureau (Erwin van Toor): ‘transformatie gebouwen vanuit 

duurzame gedachte’

- Doornenbal (Jan van Beek): ‘duurzaam product en duurzame samenwerking’

- Admicom (Bram Theunisse): ‘ketenintegratie en praktijkvoorbeelden’

- Bibliotheek Veenendaal (Mieke van Dijk): ‘impact van omgeving op mens,

organisatie en beleving’



Platform ‘Duurzame Samenwerking’

Pijlers onder een nieuwe realiteit

3 december 2012

Gebouw als energiecentrale



Even voorstellen�
Even voorstellen…

Directeur INNAX installatieadviseurs

Martijn Geurts

INNAX GEBOUW&OMGEVING



INNAX (Onze Passie)
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INNAX ondersteunt

financieel en neemt 

risico

Optimaal benutten van:

• duurzaamheid;

• vastgoedwaarde; 

• exploitatiekosten; 

• stimuleringsregelingen.

R
e
v
it
a
li
s
e
r
e
n

B
e

s
p

a
ri

n
g

 e
x

p
lo

it
a

ti
e

k
o

s
te

n
 t

o
t 

4
0

 t
o

 7
0

%

• Hoger comfort;

• Verbeterde exploitatiekosten;

• Inzicht gebouwgegevens.

• stimuleringsregelingen.



Noodzaak: Anders denken
Paar trends (2030):

8 miljard mensen op de aarde (nu 6,6 miljard)

Nieuwe economieën groeien 8x harder

2 miljard mensen “middle class”

Energiebehoefte 2x zo groot

ICT -> van 4% naar 40%ICT -> van 4% naar 40%

Nu 13% duurzame energie, 2030 -> 15%

1 miljoen elektrische auto’s in Nederland

“de schoonste en goedkoopste energie

is die energie die niet gebruikt is�”

(1kWh besparing voorkomt ca. 3 kWh opwekking)



Noodzaak: Anders denken
Kunnen wij iets betekenen?

Jaarlijks elektriciteitsverbruik aarde: 17.096 TWh

Gebouwen (commercieel & ind.): 6.960 TWh

Geschatte inefficiëntie:



Inefficiëntie

99,99% van de tijd niet gebruikt

5-10 Watt continu



Inefficiëntie

5-10 Watt → 50 kWh per jaar

Naar schatting 200 miljoen deurbellen in EU

In totaal 10.000.000.000 kWh

Continu 2 kolencentrales á 600 MW



TRIAS ENERGETICA
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VRAGEN????

Sustainable buildings for everyone
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EnerPro | advies- en ingenieursbureau

Trias Energetica

1. Energiebehoefte beperken.

2. Zoveel mogelijk gebruik maken van 

duurzame bronnen.

3. Zo efficient mogelijk inzetten van 

fossiele brandstoffen.



EnerSolar | zonne-energie

Stappenplan

1. In kaart brengen huidige 

situatie en wensen van de 

klant.

2. Opstellen offerte op maat.

3. Installatie van de 3. Installatie van de 

zonnepanelen

4. Nazorg.

Missie

1. De klant volledig ontzorgen.

2. Regelen van installatie en verzekering.

3. Fiscaal advies geven.

4. Contact met de energieleverancier en netbeheerder.

5. Samenwerking met lokale installateurs.



EnerPlay | duurzame speelconcepten

Sustainable Playgrounds

1. Spelenderwijs leren wat                 

energie is. 

2. Spelen met zelf opgewekte 

elektriciteit.

3. Interactie en beweging.

4. Buiten spelen weer leuk.

5. Kinderen worden bewust.

6. Co-creatie met alle stakeholders.

7. Online platform: enerplay.nl.



EnerPro | advies- en ingenieursbureau


